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Оқу құралында негізгі мәліметтер қарастырылыған, ол іздеу-барлау жұмыс
сатылары, мұнайдың физика-химиялық құрамы, мұнай мен газ кен орындарының
нұсқалары, ұңғыманы бұрғылау, мұнай кен орындарын игеру мен тасымалдау,
өнімді жинақтау және мұнай, газды және суды дайындау, күрделі және жер асты
ұңғыманы жөндеу, алыстан тасымалдау және мұнай мен газды сақтау.
Оқу құралында заманауи мұнай мен газ өнеркәсібінің даму сатылары,
технологиялық жобалар құжаттарының, іздеу-барлау жұмыстарының
сатыларымен, мұнайдың физика-химиялық құрамымен, мұнай мен газ кен
орындарының үлгілерімен, қабаттардың үлгілері мен мұнай мен газды ығыстыру
процесінің нәтижесімен, мұнай кен орындарын пайдалану мен игеруі, газ, су және
мұнайды кәсіпшілікте игеру және дайындауымен, өнеркәсіпшілік жайғасудың
жүйелерінің негізгі мәліметтерін таңдауымен ерекшеленеді. Мұнай мен газ кен
орындарына жобалық шешімдер ұсынылып, гидрогеологиялық нысан қалдықтарын
кәдеге жарату туралы қарастырылыған.
Бұл оқу құралы мұнай мен газ өнеркәсібінің мамандарына, магистранттарға,
сонымен қатар осы сала бойынша оқитын студенттерді дайындауға негізделген.
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